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1) Popis objektu a jeho technické řešení 

a) Stávající stav 

Území je ve stávajícím stavu využíváno jako rybník s plochou vodní hladiny cca 2,4 ha. 
Průměrná hloubka rybníka je 1,5 m. Rybník je v celé ploše zanesený sedimentem o mocnosti 
0,2-0,6 m. Celkem obsahuje necelých 13 tis. m3 sedimentu, ale odtěženo bude pouze necelých 
10 tis. m3, zbytek bude ponechán k vytvoření litorálního pásma. 

b) Změny oproti stávajícím objektům 

Předmětem objektu SO 01 je odtěžení sedimentu z prostoru zátopy a vytvoření nové 
odvodňovací (rybniční) stoky, ke které bude svahováno dno zátopy.  

Koryto rybniční stoky bude zemní lichoběžníkového tvaru, se šířkou ve dně 1 m, sklony 
svahů 1:3 a hloubkou alespoň 0,3 m. U hráze bude zaústěno do loviště. 

Z prostoru zátopy bude odtěženo celkem 9 653 m3 sedimentu. Na dně rybníka bude 
ponechána vrstva sedimentu o mocnosti 50 mm z důvodu zajištění těsnosti dna rybníka. 
Litorální pásmo bude zřízeno u východního břehu rybníka (se sklonem svahu 1:10) ponecháním 
sedimentu na místě a případně dotvarováním. 

2) Požadavky na vybavení, materiály a přesnost 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 
závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní 
atesty. Zhotovitel před zabudováním materiálů do stavby doloží shodu zabudovávaných 
materiálů s požadavky schválené projektové dokumentace (např. dodacími listy ve spojení 
s atesty materiálů) a na vyžádání TDS je musí předložit ke schválení. 

3) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Plocha vymezená k výstavbě nemá přímou vazbu na další stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

4) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Odstranění, odvoz a uložení sedimentu 

Pro odstranění sedimentu dna zátopy bude nutné použít stroje vhodné k pohybu po 
zamokřeném území, tedy s širokými pásy. Pro jejich vjezd do zátopy bude vybudován sjezd do 
retenčního (viz SO 04) z koruny hráze.  

Sediment bude nejdříve pomocí dlouhoramenné mechanizace shrnut na hromady k hrázi 
v blízkosti sjezdu. Zde bude sediment ponechán dokud nedojde k jeho odvodnění (předpokládá 
se 2-4 týdny). Nakládání sedimentu bude probíhat přímo v prostoru zátopy. Při zemních pracích 
v retenčním prostoru dojde k vytvoření rybniční stoky lichoběžníkového profilu v místě přítoku 
do loviště. Lichoběžníkové koryto bude mít šířku ve dně 1,0 m se sklony svahů 1:3. 
U východního břehu bude sediment o objemu 3260 m3 ponechán k vytvoření litorálního pásma 
a zhutněn ve sklonu 1:10. 

Odvoz materiálu bude nutné realizovat pomocí nákladních automobilů se sklápěcí korbou. 
Pro uložení sedimentu bude vybrán vhodný pozemek. Zhotovitel musí dbát o minimalizaci 
zatížení okolí stavby znečištěním a to především čištěním vozidel před výjezdem z prostoru 
staveniště, zabezpečením proti znečištění komunikací převáženým materiálem a zabezpečením 
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před únikem ropných látek ze stavebních strojů. Sediment je vhodný k uložení na zvolený 
pozemek. 

5) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavby a pracoviště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

 nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny (podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. 

k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v aktuálním znění), nebo zasypány.  

 u staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení se bere ohled na související přilehlé prostory. 

 u liniové stavby, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 

upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; 

s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 

zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  

 nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 

a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením. 

 staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup se nemusí 
ohradit nebo oplotit, ale musí být po obvodu staveniště označeno informativními 
a výstražnými tabulkami, které budou upozorňovat na probíhající stavební práce. 
Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit staveniště z hlediska zdraví tak, aby 
se vyloučilo ohrožení života – musí tedy zajistit například otvory, jámy, nestabilní 
konstrukce, stavební díly či stroje., 

Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou (NV č. 11/2002 Sb. v aktuálním znění) na všech vstupech, 
a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Případné výkopy a jiné překážky budou 
ohraničeny tak, aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopu. 

S úpravami staveniště pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se 
s ohledem na charakter stavby nepočítá. 

6) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Navrhované stavby nebudou mít nepříznivý vliv na životní prostředí. 

Staveniště bude umístěno na volném prostranství, případný požár budou likvidovat složky 
HZS na základě telefonického ohlášení. Staveniště bude vybaveno hasicími přístroji 
a s ovládáním hasicích přístrojů budou seznámeni zaměstnanci stavby. 

Všechna zařízení a stavební objekty budou z hlediska požární bezpečnosti splňovat zákon 
č. 50/76 Sb. ve znění zákona č. 262/92 Sb. a zákona č. 103/90 Sb., tak i zákon o požární 
ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších novel i všechny závazné normy týkající se požární 
bezpečnosti. 
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V oblasti požární ochrany budou při realizaci stavby dodržovány platné předpisy, nařízení 
a doporučení Zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, prováděcí 
vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu stavby musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy související 
s prováděním vlastních stavebních a zemních prací, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ochrany vody a ovzduší a zásady hygienické péče. 

V Praze, prosinec 2017 


